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Terrasoverkappingen en 
carports 
Rollzon wilt dat u ieder seizoen maximaal geniet van 
uw tuin. Daarom heeft u bij Rollzon een ruime keuze 
aan kwalitatieve Gumax® overkappingen die u dankzij 
verschillende uitbreidingsmogelijkheden geheel naar wens 
kunt samenstellen. Ook glazen schuifwanden en carports 
vindt u bij Rollzon.  

Stijlen en kleuren 
Bij het samenstellen van uw Gumax® overkapping heeft u de 
keuze uit een klassieke en moderne stijl en de kleuren mat 
crème (RAL 9001) en mat antraciet (RAL 7016). Deze kleuren 
worden met behulp van poedercoating aangebracht op de aluminium delen 
die in het zicht komen.
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Daktypes  
Stel uw Gumax® overkapping samen met één van de polycarbonaat daktypen 
of met een glazen dak. Alle dakplaten hebben een unieke plaatbreedte van 
980 mm. Met de verschillende typen dakplaten heeft u de keuze uit een hoge 
lichtdoorlating of juist een zon- en warmtewerende dakbedekking.

Bovenstaande voorbeeldkleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Montage  
Wie zegt dat monteren alleen voor professionals is? Door de eenvoud van 
onze complete bouwpakketten en de uitgebreide montagehandleiding 
is het mogelijk om een Gumax® overkapping zelf te monteren. Wilt u uw 
overkapping liever laten monteren? Geen probleem! Rollzon heeft meer 
dan 50 ervaren monteurs die met plezier uw Gumax® overkapping (met of 
zonder Gumax® glazen schuifwand en overige accessoires) komen monteren.

Gumax®: kwaliteit & CE-markering 
U geniet veilig van uw Gumax® terrasoverkapping dankzij de verplichte CE-
markering. De CE-markering geeft aan dat uw product voldoet aan strenge 
Europese bouwnormen. Vraag hier altijd naar bij de aanschaf van een 
overkapping! 

Gumax® terrasoverkappingen zijn gemaakt van 6063-T6 aluminium. Dit type 
aluminium is 25% sterker dan 6060-T6 aluminium, wat vele andere merken 
gebruiken. Gumax® overkappingen zijn tevens uniek in hun sterkte door 
de gegalvaniseerde stalen strip van verenstaal in iedere goot. Daarmee 
is uw overkapping bestand tegen een last van wel 80 kg per m² (zonder 
veiligheidsmarge zelfs 100kg/m²)! Ook zijn de overkappingen bestand tegen 
wind- tot orkaankracht, één meter verse sneeuw en zware aardbevingen.
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Glazen spie 

altijd tegen een vlakke bovenzijde. Wilt u ook Gumax® glazen 
Monteer de profielen van uw Gumax® glazen schuifwanden

schuifwanden aan de zijkanten van uw Gumax® overkapping 
plaatsen? In dit geval dient u eerst een glazen spie monteren. 
Deze spie is verkrijgbaar in alle standaard dieptematen van een 
Gumax® overkapping.

Glazen schuifwanden 
Geniet alle seizoenen van het buitenleven met Gumax® 
glazen schuifwanden onder uw Gumax® overkapping. 
Verfraai uw Gumax® glazen schuifwand naar eigen 
smaak met onder andere tocht- en sierstrips, U-profielen
en deurgrepen. Gumax® glazen schuifwanden zijn ook 
geschikt voor andere merken overkappingen en aan-/
uitbouwen. Plaats de Gumax® glazen schuifwanden op 
een voldoende gefundeerde ondergrond.

Hoogtematen 
Tuinmaximaal heeft glazen schuifwanden met 
hoogtematen variërend van 1980mm t/m 2720mm. Deze 
hebben 20mm speling naar boven en 20mm speling naar 
onder. De exacte hoogtematen zijn:

 
Breedtematen 
De breedtematen van de railsystemen variëren van 1960mm tot en met een maximale breedte van 5880mm 
en zijn in te korten tot de gewenste breedte. Hierbij zijn de systemen verkrijgbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. 
Het aantal rails staat gelijk aan de hoeveelheid glaspanelen per systeem. Elk glaspaneel is gemaakt van 10mm 
dik veiligheidsglas en is 980mm breed.

Accessoires 
Om te zorgen dat de Gumax® glazen schuifwanden naar wens functioneren, is er een sterke fundering nodig 
welke waterpas ligt en tot 390kg per strekkende meter kan dragen. Ligt er nog geen fundering? Dan kunt u een 
funderingskoker bestellen bij uw Gumax® glazen schuifwand. Deze is geschikt voor een eenvoudige montage 
van het Gumax® glazen schuifwandsysteem. 

U maakt uw Gumax® glazen schuifwanden compleet met diverse accessoires zoals sierstrips (zonder haar), 
tochtstrips (met haar), deurgrepen en U-profielen.

Montage 
U monteert de Gumax® glazen schuifwand eenvoudig zelf als compleet bouwpakket met de meegeleverde 
montagehandleiding. Wilt u de glazen schuifwand liever laten monteren door ons? Houdt u er dan rekening 
mee dat dit enkel mogelijk is wanneer Tuinmaximaal de overkapping monteert of heeft gemonteerd. 
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LED-verlichting 
Creëer sfeervolle avonden met Gumax® LED-verlichting in uw 
Gumax® overkapping. Met één druk op de knop heeft u daarmee 
een prachtig verlicht buitenterras. 
 - 6 spotjes van 3 watt per stuk  
 - Dient vooraf gemonteerd te worden 
 - Met afstandsbediening, om de verlichting aan/uit te zetten  
   en te dimmen

Terrasverwarmer 
Een koude dag of avond? Met de Gumax® terrasverwarmer zit u 
altijd comfortabel onder uw Gumax® overkapping. 
 

- 3200 watt
 

 
- Energiezuinig en op infraroodbasis

 
 

- Vermogens van 25%, 50%, 75% en 100%
 

 
- Met automatische uitschakeling

Spie op schutting 

Wordt uw Gumax® overkapping aan de zijkant tegen een schutting 
geplaatst? Met een polycarbonaat spie op schutting sluit u de 
ruimte tussen schutting en overkapping aan de zijkant stijlvol af. 
U heeft de keuze uit drie typen polycarbonaat: helder, opaal en 
IQ relax. De spie is beschikbaar in dezelfde dieptematen als een 
Gumax® overkapping en is in te korten op elke gewenste maat, 
met een maximale hoogte van 980mm. Monteert u de spie zelf? U 
ontvangt dan alle benodigde materialen om de spie te maken.

Polycarbonaat zijwand  
Met een complete zijwand van polycarbonaat, gemonteerd tussen 
aluminium profielen, sluit u de gehele zijkant van uw Gumax®
overkapping af. Hierbij kunt u kiezen uit drie typen polycarbonaat 
platen: helder, opaal en IQ-relax. 

De zijwand is beschikbaar voor alle dieptematen tot en met 4 
meter.


